31 Ağustos 2020

Bölümden Güncel Haberler
Sayı 18
Göç ve Entegrasyon Bölümünün Bülteni

Sevgili okuyucular,
31 Ağustos 2020 itibariyle federal ve eyalet hükümetlerinin korona düzenlemelerine ilişkin son kararları
dahil edildiğinden ve alınan kararlar normal editoryal son teslim tarihinde sonuçlandırılmamış olduğundan,
bu bülteni her zamankinden biraz daha geç alacaksınız. En son bilgileri buradan okuyabilirsiniz. Lütfen
mevcut düzenlemelere dikkat edin ve kendinize ve çevrenizdekilere iyi bakın.

1. Genel Bilgiler
Corona Kararları
Corona ile ilgili geçici tedbirlerin uzatılmasına karar verildi. Diğer tedbirlerin yanı sıra, aşağıdaki noktalar
kaydedildi:
Geri dönen yolcular için test stratejisi


Riskli bölgelerden dönen kişiler, ülkeye girdikten hemen sonra 14 gün karantinaya alınmak
zorundadır. Karantinanın erken sonlandırılması, dönüşün 5. gününden itibaren yapılacak bir testle 1
Ekim'den itibaren mümkündür. Risksiz bölgelerden dönen yolcular için testler 15 Eylül 2020'den
itibaren ücretlidir.

Büyük etkinlikler


Tüm önemli etkinlikler, en azından yıl sonuna kadar yasaktır. Kuzey Ren-Vestfalya'da özel
kutlamalar için en fazla 150 katılımcıya izin verilmektedir.

Maske takma yükümlülüğü ihlalleri


Maske gerekliliğinin ihlali için para cezası ülke çapında en az 50 € olarak belirlenmiştir.
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Okul alanında maske gereksinimi



Maske gereksinimi okul bölgesi için geçerli değildir. Dikkat: Yine de, Wuppertal şehri okulda maske
takmanızı istiyor ve tavsiye ediyor!

Kısa süreli ödenek


Kısa çalışma ödeneği Aralık 2021'in sonuna kadar 24 aya çıkarılacaktır. Bu kurallar, 31 Mart 2021
tarihine kadar kısa süreli çalışma ödeneği almaya hak kazanan herkes için 31 Aralık 2021'e kadar
uzatılacaktır. Sosyal güvenlik primleri 21 Haziran´a kadar tamamiyle ve sonraki altı ay yarısı geri
ödenecektir.



Ayrıca, kısa çalışma ödeneğine daha kolay erişimle ilgili özel düzenleme, 31 Mart 2021 tarihine
kadar kısa süreli çalışmaya başlayan tüm şirketler için 31 Aralık 2021'e kadar uzatılacaktır. Özel
düzenleme, negatif çalışma süresi dengelerinin oluşturulmasına gerek kalmamasına ve bir şirketin
işgücünün yalnızca% 10'unun ücret kaybından etkilenmesine izin vermektedir.

Tüm yeni düzenlemeleri aşağıdaki bağlantılarda da bulabilirsiniz.
Zusammenfassung der Beschlüsse
Informationen zu arbeitsrechtlichen Fragen
Infos zum Kurzarbeitergeld

13 Eylül 2020 entegrasyon komitesi seçimine katılım çağrısı
13 Eylül 2020'de belediye seçimlerinin yanı sıra Wuppertal'da entegrasyon komitesi seçimleri de yapılacak.
Entegrasyon komitesi, belediye meclisinde göç geçmişi olan kişilerin çıkarlarını temsil eder ve bir şehrin
çeşitlilik içinde birlikte çalışmasını sağlamaya yardımcı olur. Bundan dolayı Wuppertal'da göçmenlik geçmişi
olan tüm insanları, entegrasyon komitesinin daha fazla siyasi güce sahip olması için oy verme haklarını
kullanmaya ve mümkün olan olasılıklardan yararlanmaya çağırıyoruz. Adayların listesi önümüzdeki birkaç
gün içinde entegrasyon sayfasında görüntülenebilir.
Pressemeldung
Informationen in verschiedenen Sprachen
Integrationsportal

Wuppertal'daki psikososyal destek tekliflerine genel bakış
Corona virüsünün yayılması, insanlar arasında birçok korku ve endişeyi beraberinde getiriyor ve bu da
psikolojik krizlere yol açabiliyor. Özellikle zorunlu bir karantina pek çok insan için kolay değildir. Burada
şehir, psikososyal destek tekliflerine genel bir bakış sunuyor..
Übersicht psychosoziale Unterstützungsangebote
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2. (Yeni) göçmenler, mülteciler ve aileler için bilgiler
Entegrasyon ve mülteci çalışma ekibinin erişilebilirliği
Mülteci ve entegrasyon çalışmaları ekibine normal telefon numaraları ve e-posta adresleri aracılığıyla
ulaşılabilir. 0202 569 4005 numaralı acil yardım hattı kapalı ve bu nedenle artık kullanılamıyor.
Erreichbarkeit Fachbereich Integration

"Bağımlılığın birçok yüzü vardır" konulu çok dilli ebeveyn etkinliği
Uyuşturucu danışma merkezi ile işbirliği içinde, 6 Ekim 2020 saat 17:00'de Entegrasyon Evi'nde bir
bilgilendirme etkinliği düzenlenecektir. Etkinlik ebeveynlere yöneliktir. Etkinlik, bağımlılık hakkında basit bir
dille ve çeviri seçeneği ile bilgi sağlar. Ebeveynler, sorularını sorma fırsatına sahiptir. Etkinliğe katılmakla
ilgileniyorsanız, Integration@stadt.wuppertal.de adresinden kayıt olabilirsiniz. Teklif ücretsizdir.

Aile danışmanlığında yeni teklif – açık ebeveyn grubu
09.09.2020 tarihinde, Wuppertal'daki Friedrich-Ebert-Str. 27'deki danışma merkezinin binasında ebeveynler
için açık bir grup teklifi başlayacaktır. Teklif ücretsizdir ve özel bir ortamda gerçekleşir. Grup eğitici sorular
sormak isteyen 18 yaş altı çocuğun ebeveynlerine yöneliktir. Ebeveynler fikir alışverişinde bulunabilirler.
Grup her 14 günde bir, 16: 30-18: 00 arasında düzenlenmektedir. Aşağıdaki bağlantı altında daha fazla bilgi
bulabilirsiniz.
Offene Elterngruppe

3. 0-6 Yaş Arası Çocukların Ebeveynleri için Bilgiler
Çocuklar için Corona bilgileri
Carlsen Verlag'ın ücretsiz piksel öykülerinde çocuklar, Corona ile ilgili sorularının çoğuna yanıt alırlar - örneğin,
insanların aralarında bir filin sıkıştırabileceği kadar mesafe bırakmanın iyi olduğu.

Corona und der Elefantenabstand
Mission Corona
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4. Okul Çağındaki Çocukların Ebeveynleri için Bilgiler
Sevgili Veliler - Wuppertal'deki öğrenciler, veliler ve aileler için önemli bilgiler
Okul başladığından beri bazı okullarda corona vakaları meydana geldi. Okulda mesafe kurallarına, maske
gerekliliğine ve hijyen kurallarına uyulması daha da önemlidir.
Çocuğunuzla konuşun, okulların açık kalabilmesi için kurallara uymanın önemli olduğunu açıkça belirtin.
Çocuğunuz hastalık semptomları gösteriyorsa, aşağıdaki şekilde davranabilirsiniz:
1. Çocuk doktorunuzu arayın ve semptomları açıklayın ve size sorulan soruları cevaplayın. Hiçbir
koşulda çocuk doktoruna randevu almadan gitmemelisiniz.
2. Belirli bir şüphe varsa, Covid testi ancak doktorun onayı ile yapılabilir.
3. Herhangi bir şüphe ve olumlu bir sonuç varsa, çocuğunuzun evde ve diğer insanlardan uzak durması
önemlidir.
4. Lütfen çocuğunuzun okulunun ana sayfasındaki veya sınıf öğretmeninden alınan önlemler hakkında
bilgi alın.
5. Virüse yakalanan çoğu sağlıklı çocuk evde iyileşebilir. Genellikle 1 veya 2 hafta içinde kendilerini
daha iyi hissedecekler.
6. Karantinadan sonra çocuk doktoru ile bir telefon görüşmesi yapılmalıdır. Ancak o zaman karantina
kaldırılabilir.
Infos Schulministerium
Weitere Infos

5. Dil, Meslek ve İş
Coronavirus: 10 dilde iş kanunu ile ilgili bilgi
İş hukuku ile ilgili soruların en önemli yanıtları Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın web sitesinde
bulunabilir. “Evde kalabilir miyim?” “Meslektaşlarım öksürdüğünde ofise gitmem gerekiyor mu?” Gibi
sorular yanıtlanıyor.
Arbeitsrechtliche Informationen

Çocuk bakımı ve bakım için daha fazla ücretli hasta günleri
Corona nedeniyle ebeveynler ve aile bakıcıları için de değişiklikler var. Hasta çocukların ve bakıma muhtaç
yakınlarının bakımı için hasta gün sayısı artırılacaktır. Corona krizi nedeniyle, ebeveynler çocuk hastalık
parası için beş ek gün ve bekar ebeveynler ek on gün için talepte bulunabilir. Akrabalarına bakmak zorunda
olan herkes, bundan sonra 20 güne kadar işten uzak kalabilir. Bu olasılık 31 Aralık 2020'ye kadar geçerlidir.
Infos bezahlte Krankentage
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Wiederaufnahme Integrations- und Berufssprachkurse
Birkaç haftadır Wuppertal'da entegrasyon ve meslek dil kursları yeniden düzenleniyor. Enfeksiyon riskini en
aza indirmek için özel hijyen ve koruma yönetmelikleri uygulanmaya devam etmektedir. Yeterince geniş
odalarda ve / veya sanal sınıflarda yüz yüze öğretim gibi çeşitli öğretim modelleri geliştirilmiştir. Mesleki dil
kurslarına katılma hak ve yükümlülüklerinin geçerlilik süresi mevcut durum nedeniyle uzatılmıştır.
Daha fazla bilgi için lütfen BAMF'nin güncel bilgilerine bakın:
Weitere Informationen

Bülteni mi kaçırdınız? Aşağıdaki bağlantıyı veya QR kodunu kullanarak daha önceki sayıları, diğer
dilleri ve bilgileri bulabilirsiniz:
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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